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1 BAB V 

2 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan total nilai presentase yang diperoleh dari tanggapan  para responden 

atas pernyataan yang membentuk variabel sistem akuntansi pengeluaran kas  

diperoleh hasil sistem  akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat dinilai telah dilaksanakan dengan  sangat baik. 

Selain itu juga berdasarkan hasil pengamatan dilapangan sistem akuntansi 

pengeluaran kas yang diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). 

2. Berdasarkan total nilai presentase yang diperoleh dari tanggapan  para responden 

atas pernyataan yang membentuk  variabel kualitas laporan keuangan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil bahwa laporan 

keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memiliki 

kualitas yang baik.  

3. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa sistem akuntansi pengeluaran 

kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi menunjukkan 

sistem akuntansi pengeluaran kas dan kualitas laporan keuangan saling 

mempengaruhi secara positif. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran untuk dapat menjadi bahan 

pertimbangan diantaranya : 

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  Jawa Barat 

Lebih meningkatkan penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas yang telah 

ada agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk melakukan penelitian yang serupa disarankan agar penelitian dilakukan 

pada objek yang berbeda dan memperluas sektor penelitian atau meniliti di 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian determinasi menghasilkan 

61,5% variabel sistem akuntansi pengeluaran kas dapat menjelaskan variabel 

kualitas laporan keuangan sedangkan sisanya 38,5% terdiri dari faktor-faktor 

lain yang dapat memepengaruhi kualitas laporan keuangan, maka penelitian 

selanjutnya dapat meneliti ataupun menambahkan variabel lain yang dapat 

memepengaruhi kualitas laporan keuangan. 


